
UCHWAŁA NR.........

RADY GMlNY TARNOW OPOLSK|

z dnia ....).......... r,

w sprawie przejęcia przez Gminę Tarnów Opolski zadania własnego

powiatu opolskiego w zakresie utrzymania terenów zieleniw pasie drogowym dróg

powiatowych na terenie Gminy Tarnów Opolski w 20],9 roku

oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia

Na Podstawie ań. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca ].990 r. o samorządzie
gminnym (tj, Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Tarnów opolski uchwala co następuje:

§ 1. PrzejąĆ przez Gminę Tarnów Opolski zadanie własne Powiatu Opolskiego w zakresie utrzymania
terenów zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnów opolski w okresie
letnim 2019 roku.

§ 2. WyraziĆ zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tarnów Opolski a Powiatem opolskim
w sprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolskizadania opisanego w § 1.

§ 3 Porozumienie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

§ 4. wykonanie niniejszej uchwały powierza się wójtowi Gminy Tarnów opolski.

§ 5, Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Gminy

Rudolf urban



UzAsADNlENlE

projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie przejęcia przez Gminę Tarnów Opolski zadania własnego

Powiatu Opolskiego w zakresie utrzymania terenów zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na

terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 roku oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym, Gmina może

wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu na podstawie zawartych porozumień, W myśl

natomiast art. 18 ust. 2 pkt 11 powo|anej ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art, 8 ust. 2 i 2a ustawy.

Podjęcie niniejszej uchwały pozwo|i na utrzymanie czystości i porządku przy drogach powiatowych

znajdujących się na terenie Gminy Tarnów Opolski, co powinno wpłynąć na poprawę ogólnego

wizerunku gminy.

Do realizacji przekazanego zadania niezbędne jest również przekazanie przez Powiat odpowiedniej

dotacji finansowej, Szczegóły podjętego zadania określi porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem,

a Gminą.


